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1. Kryteria formalne kwalifikowania do projektu: 

a) status ucznia klasy pierwszej lub drugiej I LO, realizującego program z zakresu biologii lub geografii na 

poziomie rozszerzonym' 

b) złożenie dokumentacji w terminie od 10 do 16 września 2020r., 

c) realizowanie przez ucznia w roku rozpoczęcia projektu podstawy programowej na poziomie 

rozszerzonym z danego obszaru tematycznego. 

2. Kryteria premiujące: 

a) ocena z przedmiotu objętego projektem z półrocza poprzedzającego rozpoczęcie projektu, 

b) dodatkowe osiągnięcia w danym obszarze tematycznym (olimpiady i konkursy), 

c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej z roku szkolnego poprzedzającego 

rozpoczęcie projektu. 

3. Dokumentacja: 

a) formularz zgłoszeniowy 

b) załączniki: kserokopia świadectwaszkolnego z roku szkolnego 2019/2020, kserokopia 

dokumentu potwierdzającego uczestnictwo i wynik w olimpiadzie/ach i konkursie/ach, 

c) oświadczenie kandydata i opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego. 

4. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy i dostarcza go do pracownika administracyjnego 

projektu do biura projektu z siedzibą w sekretariacie uczniowskim wraz z załącznikami. Każdy uczeń 

niepełnoletni dostarcza oświadczenie opiekuna prawnego.  

5. W projekcie może uczestniczyć uczeń klasy pierwszej lub drugiej I LO w Tarnowie zainteresowany 

danym obszarem tematycznym posiadający kompetencje pozwalające na udział w zajęciach 

wykraczających ponad podstawę programową.  

6. Żaden uczestnik projektu nie może powielać udziału w analogicznym wsparciu – pod względem 

realizowanych treści zajęć w obszarze tematycznym, tak, aby uniknąć wielokrotnego udziału ucznia w 

tych samych zajęciach.  

7. Weryfikacja kryteriów kwalifikacyjnych nastąpi w oparciu o zapisy w dzienniku lekcyjnym, ankietę 

preferencji przedmiotowych objętych projektem oraz analizę ocen i innych osiągnięć uzyskanych w 

zakresie przedmiotów objętych projektem.  

8. Priorytetem w rekrutacji jest realizowanie przez ucznia podstawy programowej na poziomie 

rozszerzonym z biologii i geografii oraz uzyskanie co najmniej dobrej oceny z przedmiotu objętego 

projektem w poprzednim roku szkolnym. 



 

9. W przypadku większej liczby chętnych uczniów niż liczba wolnych miejsc, o udziale w projekcie 

decydować będzie w pierwszym etapie rekrutacji wyższa ocena z przedmiotu odpowiadającego 

obszarowi tematycznemu, jaką uczeń uzyskał na koniec półrocza poprzedzającego rekrutację.  

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie w rekrutacji, na drugim 

etapie brane będą pod uwagę osiągnięcia ucznia z danego obszaru tematycznego.  

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie, kryterium będzie średnia 

wszystkich ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej z roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie 

projektu.  

12. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc dostępnych na dany obszar tematyczny zakwalifikowani 

zostaną uczniowie spełniający wymogi formalne w trybie rekrutacji uzupełniającej, która nastąpi 

niezwłocznie po przeanalizowaniu złożonych zgłoszeń.  

13. Utworzona zostanie lista rezerwowa, na której znajdą się uczniowie, którzy nie zostali 

zakwalifikowani do udziału w projekcie ze względu na wyczerpanie miejsc. Będą oni zakwalifikowani do 

projektu w przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych uczestników w trakcie trwania projektu, 

jednak tylko w przypadku, gdy możliwym będzie osiągnięcie przez nich wymaganego minimum 70% 

frekwencji. Priorytetem kwalifikowania uczniów z listy rezerwowej jest realizowanie przez ucznia w 

czasie trwania projektu podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z przedmiotu danego 

obszaru tematycznego, co gwarantuje adekwatną wiedzę i umiejętności do efektywnego uczestnictwa w 

zajęciach. Ponadto zostanie dokonana analiza ocen i innych osiągnięć uzyskanych w zakresie 

przedmiotów objętych projektem w półroczu poprzedzającym proces rekrutacji i w trakcie trwania 

projektu.  

14. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 20 kandydatów na zajęcia z biologii i 20 na zajęcia z 

geografii o najwyższym miejscu na liście rankingowej. 

15. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 


